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Slovo starostky 

Vážení spoluobčané, 

Máme tu opět konec prázdnin, a tak se za nimi krátce ohlédneme. 

Jako největší úspěch považuji zprovoznění cirkulace vody u kašny i úpravu jejího okolí 

včetně spodní části parku náměstí. Byla položena dlažba, za čekárnou mlatový 

povrch, instalovány lavičky, stojan na kola, rozcestník a odpadkové koše. Nyní se připra-

vují záhony pro výsadbu květin a keřů.   

Samozřejmě že kašna nefunguje zcela bez chyb, protože provoz byl spuštěn po mnoha 

letech, což přineslo určité problémy. Drobné nedostatky se nám jistě brzy podaří odstranit. 

Slavnostnější spuštění vody v kašně proběhlo při příležitosti oslav 140. výročí založení SDH 

v Trhové Kamenici, které se dle mého názoru opravdu povedly a velké díky patří 

všem organizátorům a dalším, kteří se podíleli na pořádání této velkolepé akce. 

Ke konci se nám chýlí zprovoznění lávky pro 

pěší přes Chrudimku u starého mostu. Pro-

tože nám Pardubický kraj poskytl nemalý     

finanční příspěvek na tuto akci, objekt bude 

zprovozněn i za účasti jeho zástupců, 

a to 8. září 2016. Přesný čas vám bude ještě 

upřesněn.   

U sokolovny probíhá obnova antukového 

hřiště, aby se také dalo využívat jako více-

účelové hřiště u základní školy.  

Nyní nás v nejbližší době ještě čeká oprava sakrálních staveb na našem katastrálním území 

– křížků v místní části Zubří, Hluboké, Kameničkách, Rohozné a mezi Kameničkami a Ro-

hoznou. Dále bychom ještě v letošním roce chtěli obnovit polovinu fasády na kapličce 

na Zubří včetně odvětrání objektu.  

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 44.  

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Jitka Němcová. 

Registrační číslo periodika: MK ČR E 11951  

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 23. září 2016.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

léto, prázdniny, čas dovolených, výletů a posezení s přáteli utekl jako 

voda a já Vás opět vítám u dalšího čísla Občasníku. Věřím, že jste si 

během léta odpočinuli, načerpali energii do zásoby a nyní Vám vše 

půjde snadněji od ruky.  

Dětem, učitelům, ale i rodičům, začíná nový školní rok. Přeji Vám, 

ať do něj vykročíte správnou nohou a přinese Vám mnoho úspěchů. 
Jitka Němcová 
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U mateřské školky by do konce srpna měly být nain-

stalovány herní prvky pro naše nejmenší, 

na které byl také získán finanční příspěvek 

z Pardubického kraje.  

Na závěr ještě zprávička ohledně sta-

cionárního radaru v naší obci, je-

hož provoz bude spuštěn od měsíce 

září. Hlavním důvodem je snaha 

o zvýšení bezpečnosti osob. Bližší 

informace se dozvíte na jiném místě 

našeho zpravodaje přímo z odboru 

dopravy Městského úřadu Hlinsko. 

Na závěr vám všem přeji ještě spoustu teplých 

a slunečných dnů a dětem pěkné zahájení nové-

ho školního roku. 
Ing. Iva Dostálová, starostka 

 v 16.45 hodin v Rohozné na návsi. 

Nebezpečný odpad se předává osobně, přímo do při-

staveného auta!!! 

Svoz železa 

Svoz železa proběhne rovněž 

v pondělí 10. října v ranních 

hodinách. Železo můžete do-

pravit na  sběrný dvůr na náměstí 

(sobota 9.00—11.30 hodin) nebo 

před svůj dům a oznámit stanoviš-

tě na úřadě. 

Svatováclavské jeřabinobraní 

Pozvání na Svatováclavské jeřabinobraní 

28. září ve 13. 30 na Zubří. 

Ve středu 28. září se sejdeme na Zubří, u kapličky 

sv. Jana Nepomuckého, abychom společně oslavili 

svatováclavský den. Těšit se opět můžete na dobový 

průvod, setkání se sv. Václavem, na duchovní slovo, 

kulturní program, zpívání s Jeřabinami a folkovou 

skupinou Strunovrat, … Dobový oblek vítán!  

Těšíme se na Vás. 
pěvecký sbor Jeřabiny 

Svoz nebezpečného odpadu 

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pondělí 

10. října: 

 v 16.00 hodin na náměstí v Trhové Kamenici 

 v 16.15 hodin na „Zářeči“ 

 v 16.30 hodin u chatového parkoviště 

na Zubří 

Informace z obecního úřadu 
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Rychlost hlídají v Hlinsku 

a v okolních obcích radary 

Loni občané odevzdali k recyklaci 57 televizí,25 mo-

nitorů a 364,00 kg drobného elektra. 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané 

elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec 

obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech tří-

dění televizí a počítačových monitorů, ale také o vel-

kém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou 

mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování 

společnosti AsEKoL můžeme nyní přesně vyčíslit, 

o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních su-

rovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 

ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 

jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 

nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií 

neziskové společnosti AsEKol. která s obcí dlouhodo-

bě spolupracuje na recyklaci vytříděných            

elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společ-

nosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loň-

ském roce Vytřídili 57 televizí, 25 monitorů 

a 364,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 

21,07 MWh elektřiny, 855,00 litrů ropy, 97,12 m3 

vody a 0,97 tun primárních surovin. Navíc jsme sníži-

li emise skleníkových plynů o 4,90 tun CO2 ekv., 

a produkci nebezpečných odpadů o 19,02 tun. 

Výsledek studie jed-

noznačně prokázal, 

že zpětný odběr elek-

trozařízení, i těch nej-

menších, má nezane-

dbatelný pozitivní do-

pad na životní pro-

středí, Když si uvědo-

míme, že recyklace 

běžných 100 televizo-

rů uspoří spotřebu 

elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 

ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 

cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla, Pozi-

tivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že ode-

vzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 

energie potřebnou pro chod notebooku po dobu ne-

celých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 

přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 

obrovský dík. 

studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 

CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného 

elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpra-

cování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých 

frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. 

Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní 

prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány .jako 

spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody 

a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro 

zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 

a to ve všech aspektech. 

Rychlost na silnicích v Hlinsku, 

Chlumu, Krouně, Trhové Kame-

nici a Holetíně hlídají od září sta-

cionární radary. Hlavním důvo-

dem pro zavedení stacionárního 

měření rychlosti je snaha o posí-

lení bezpečnosti osob v silničním 

provozu. Ochrana života a zdraví je primárním úko-

lem všech složek působících na tomto úseku a funkč-

nost zmíněných zařízení je v našem regionu vedena 

právě s tímto cílem. 

Stacionární měření je obranou proti řidičům-pirátům, 

kteří si město a okolní obce pletou mnohdy se závod-

ní dráhou. Tuto skutečnost dokládá kromě jiného 

i statistika ze stávajících informačních radarů. Roz-

hodně nejde o žádnou past na nevinné občany. Měři-

cí místa jsou jasně deklarována, viditelná a tedy běž-

nému řidiči z Hlinska a okolí známá. Jde o úseky, kde 

je zvýšená nehodovost, zvýšený pohyb chodců a dětí 

a velká intenzita dopravy. Stacionární měřič rychlosti 

měří pouze okamžitou rychlost v daném místě a ni-

koliv rychlost v delším úseku a s ohledem na vyšší 

preventivní účinek bude před začátkem úseku umís-

těna DZ č.IP31a "Měření rychlosti" : 

1/ Silnice I/34 Hlinsko, ulice Poličská a Adámkova 

tř. od křižovatky se sil. II/343 k napojení ÚK vedoucí 

od OD Billa. 

2/ Silnice II/343 Hlinsko, ulice Rváčovská - 

od.čp.220 k čp.868. 

3/ Silnice II/355 Holetín - od čp. 70 k čp. 130. 

4/ Silnice I/34 Krouna - od čp. 290 k čp. 284. 

5/ Silnice I/37 Trhová Kamenice, ulice 5.května - 

od čp. 100 k čp. 57. 

6/ Silnice I/34 Chlum - od čp. 72 k čp. 132 

Další informace – například o měřících zařízeních – 

naleznete na webu města. 

Ze zkušeností z jiných měst vyplývá, že na pokutách 

bývá vybrán dostatek finančních prostředků, které 

uhradí zřízení těchto měřicích bodů a také jejich ná-

sledný provoz. Ze zkušeností ve městech, kde tyto 

systémy fungují dále vyplývá, že jednoznačně dochá-

zí k podstatnému zklidnění dopravy. Má to svoji logi-

ku, protože běžně se doprava zpomalí v době přítom-

nosti policistů při měření; po odjezdu hlídek se pro-

voz opět vrací do předchozí rychlosti. Dalším prvkem, 

jenž pozitivně ovlivňuje bezpečnost provozu ve měs-

tě v návaznosti na instalovaná zařízení je fakt, že 

město se dostane do povědomí jako místo, kde je 

rychlost kontrolována. Většina řidičů tomu přizpůsobí 

svoji jízdu i na jiných ulicích v ostatních částech měs-

ta. Přáli bychom všem řidičům, aby dodržovali rych-

lost a tím se vyhnuli zbytečným sankcím. Vždyť všu-

de jinde v zahraničí to jde a každý, i český řidič tam 

zákon dodržuje, jen jaksi některý český řidič si doma 

mnohdy plete komunikaci se závodní dráhou. 
Miroslav Brychnáč, 

vedoucí odboru dopravy 

Naše obec recyklací elektrospo-

třebičů výrazně ulevila životnímu 

prostředí 
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Z naší školy 

Slavnostní zahájení nového školního roku 

2016/2017 

Slavnostní otevření letní učebny a nových her-

ních prvků 

Mořic Pícha, 60. výročí úmrtí 

Co bylo, bylo, život jde dál, říká se. Člověk má hledět 

do budoucnosti. Zároveň je ale pravda, že člověk 

sklízí to, co jiní dříve zaseli. Zrno padne do ornice, za 

nějakou dobu začne klíčit. V letním žáru obilí dozraje, 

nastane žeň. Zrna v sobě mají plnost života, zaseta 

jej mohou opět vydat ze sebe. Podobně je tomu 

s lidskými generacemi. Střídají se, ale to, co lidé vy-

konali, zůstává dál. Královéhradecká diecéze 

si v květnu letošního roku připomněla páté výročí 

skonu arcibiskupa Otčenáška a 12. listopadu uplyne 

60 let od chvíle, kdy zesnul jeho předchůdce a světi-

tel Monsignore Mořic Pícha. Biskupskou službu 

v Hradci Králové vykonával 25 let. 

Narodil se 18. 4. 1869 v Šebetově u Boskovic jak syn 

Jana Křtitele a Terezie Píchových /o 50 let později se 

v Boskovicích narodil kardinál Tomáš Špidlík/. Otec 

byl hospodářským správcem šebetovského panství. 

Po několika letech se rodina přestěhovala do Těšova, 

nedaleko Velehradu. Ani v Těšově však netrval pobyt 

Píchovy rodiny dlouho, protože otec získal zaměstná-

ní v Červeném Hrádku u Kolína. Otec však umírá 

a matka se spolu s čtyřmi dětmi stěhuje do nedale-

kého Kolína, kde 11letý Mořic nastupuje do gymná-

zia. Maturuje s vyznamenáním a hlásí se do pražské-

ho arcibiskupského semináře. Je přijat a vzápětí do-

poručen ke studiu v Římě. Znamenalo to pět let na-

prostého odloučení syna od matky-vdovy. V Římě se 

mladému bohoslovci otevřel nový svět. Pestrá směs 

posluchačů ze všech částí světa, blízkost hrobů 

sv. apoštolů a mučedníků, památky antické, staro-

křesťanské i středověké, to vše rozšiřovalo jeho ob-

zory a doplňovalo studijní přípravu na budoucí půso-

bení. Po ukončení studia teologie byl 25. února 1893 

vysvěcen na kněze v basilice sv. Jana na Lateráně, 

což je katedrální papežský chrám /“Matka a hlava 

všech kostelů“/. Primiční mši sv. sloužil v kolejní 

kapli sv. Jana Nepomuckého. 

Když se jako mladý kněz vrátil do vlasti, působil čtyři 

léta v duchovní správě v různých německých osa-

dách na Karlovarsku a pak jako katecheta ve Žluti-

Farní okénko 

Inzerce 
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T.J. Sokol 

Chcete si ověřit tělesnou zdatnost? 

Přijďte i se svými dětmi v pátek 9. září 2016 

do Sokolovny, kde T.J. Sokol pořádá „Večer v soko-

lovně“. 

Můžete si: 

 zahrát stolní tenis 

 přeskočit kozu 

 pohoupat se na kruhách 

 zaběhat na běžícím pásu 

 zašplhat na žerdi 

 hodit míčem na koš pro košíkovou 

 … a další 

Akce začíná v 18.00 hodin a potrvá 

do 21.00 hodin. 
Výbor TJ. Sokol 

Trhová Kamenice 

… organizátoři, lépe řeče-

no organizátorky, nyní již 

tradiční Burzy dětského, 

dámského a pánského 

oblečení, sportovních 

potřeb a hra-

ček připravují na měsíc 

říjen její podzimní verzi. 

Konkrétně se jedná 

o termín pátek – sobota 

21. a 22.října 2016. 

Po příznivých ohlasech z minulé burzy se bude tato 

akce konat opět v prostorách společenské místnosti 

bývalé Ozdoby v Trhové Kamenici (v přízemí budovy, 

kde je i místní knihovna). Zájemci z řad prodávají-

cích i kupujících jsou srdečně zváni. V případě ja-

kýchkoliv dotazů se obracejte na paní Vendu-

lu Kudláčkovou tel.: 777 277 848, 

mail vendulaku@tiscali.cz. Pravidla, tiskopis soupisu 

zboží a bližší informace jsou též k nahlédnutí 

či stažení na webových stránkách Trhové Ka-

menice. Drobná připomínka k  organizaci příjmu 

věcí do burzy : … ten, kdo již na burze v minulosti 

své věci nabízel a bude se chtít účastnit znovu, bude 

mít přidělený stejný kód, jako minule. V každém pří-

padě je potřeba, aby organizátorkám potvrdil svou 

případnou účast a bylo s ním počítáno z prostorových 

důvodů. 

cích. Pak jej povolal kardinál Schönborn do Prahy za 

svého ceremonáře. V paláci na Hradčanech a v ka-

tedrále měl na starosti slavnostní biskupské obřady. 

V této službě pokračoval i za arcibiskupa Skrbenské-

ho. Doprovázel jej na konkláve do Říma, z něhož 

vzešel papež Pius X. Na konci první světové války 

v roce 1918 Mořic Pícha vedl jako generální vikář 

pražskou arcidiecézi. Po vzniku Československa ná-

sledoval další úkol: vypracovat po právní stránce  

oddělení slovenských diecézí od maďarských. 
Čtvrtečka Pavel 

Puťák 

Stejně jako Tapouchův trojboj nebo lyžařský pobyt 

na Huťské boudě v Krkonoších k vodáckému oddílu 

neodmyslitelně patří i tradiční každoroční týdenní 

putovní tábor. Na ten letošní, v pořadí jíž sedmý 

puťák, jsme se vypravili v týdnu od neděle 31. 7. do 

soboty 6. 8. na námi vybranou řeku Jizeru, kte-

rou jsme již sjížděli v roce 2013. Začátek naší plavby 

byl kousek od Železného Brodu a konec na jezu po-

blíž Svijan. Naše vodácká parta, čítající dvacet zú-

Vodácký oddíl Tapouch 

Burza oblečení, sportovních      

potřeb a hraček 
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… Na pokračování se můžete těšit v dalším čísle Občasníku. 

ploše je soustředěno velké množství geologických 

útvarů. Existují tu břidlice a droby z formace staro-

horní; útvary prvohorní, zastoupené břidlicemi, sle-

penci a křemenci, na Hlinecku i buližníky. V průběhu 

horotvorných procesů kaledonského vrásnění vznika-

ly v jádru Železných hor masivy žulových hornin 

s převládajícími šedomodrými granodiority. Svrchní 

druhohory jsou zastoupeny silursko-devonským vá-

pencem, z křídových sedimentů převládají jílovce, 

opuky a pískovce. Nacházejí se tu i útvary třetihorní 

zastoupené čediči a čtvrtohorní usazeniny písků 

a štěrkopísků. Znamená to tedy, že zde vznikaly hor-

niny v průběhu asi dvou miliard let. (Více viz  Som-

mer Jiří; Východočeský kraj - Chrudimsko; Kruh; 

Hradec Králové; 1989, str. 28-31.)  

Železné hory lze rozdělit do tří částí: severozápadní 

část, centrální část a jihovýchodní část. Centrální 

část Železných hor zahrnuje, kromě dalších geologic-

kých jednotek, i nasavrcký masiv. Nasavrcký masiv  

se skládá z celé řady hlubinných vyvřelin, převážně 

žul. Od severu k jihu je ho možno rozdělit na části: 

žumberecko-sečskou, skutečsko-nasavrckou a nejjiž-

nější hlinecko-trhovokamenickou, navzájem od sebe 

geologicky odlišné. 

V části hlinecko-trhovokamenické jsou hlavními hor-

ninami hrubozrnné žuly, silně podrcené a zbřidlična-

tělé. Zdejší žula správně biotitický granodiorit je geo-

logicky nejstarší. Na kopci Tábor, kolem Zubří a na 

Buchtovce je rozšířena plástevnatá biotitická rula 

okatá sousedící ke Rváčovu s žulou rulovitou. Jižně 

od Trhové Kamenice se nachází v plástevné biotitické 

rule ortoklas bílé barvy, u Možděnic a Dřevíkova 

je opět v rule červený hrubozrnný ortoklas a křemen. 

Od Dřevíkova ke Rváčovu je rula se slídou zelenkavé 

barvy a modravě bílý křemen podobný kordieritu. 

(Chrudimsko a Nasavrcko, díl I.; Chrudim; 1905, 

str. 34.) 

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za 

žuly se považují všechny hlubinné horniny, které ob-

sahují podstatné množství draselných živců, kyselých 

plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda 

zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem 

také červené žuly (rapakivi).  

Trhovokamenické kamenolomy 

Bohumil Hospodka 

V roce 2015 uplynulo již 125 let od doby, kdy se v 

Trhové Kamenici začal organizovaně lámat kámen 

v jámových nebo stěnových dolech. Připomeňme si 

ony začátky kamenictví u nás. Začít je však třeba  

„od Adama“. Zdejšímu kamenoprůmyslu samozřejmě 

nejvíce „nahrály“ geologické podmínky, které se spo-

lu s velkým rozvojem průmyslu staly iniciátorem 

těžby přírodního kamene. A tak se stal kámen jedním 

ze zdrojů obživy mnoha rodin ve zdejším kraji  

Geomorfologickým celkem v rámci Českomoravské 

vrchoviny je region Železných hor, zabírající plochu 

748 km2 s pestrým horninovým složením, tvořeným 

žulami, rulami a magmatity. Název Železné hory je 

poprvé uváděn v Letopisech zbraslavských z roku 

1266 - zde se uvádějí jako „Mons Ferreus“. K jeho 

rozšíření došlo až v 70. letech 19. století zásluhou 

geologa Jana Krejčího. 

Odborníci jsou toho názoru, že Železné hory jsou 

geologicky nejkomplikovanějším územím nejen Chru-

dimska, ale i celé České republiky. Na jejich nevelké 

častněných členů, spojila pádlování a jízdu v lodi ta-

ké s pěší turistikou, díky které jsme navštívili spous-

tu zajímavých míst v Českém ráji, jako je například 

hrad Vranov na Malé skále nebo Cimrmanova nejnižší 

rozhledna. Celý týden se odehrávaly různé soutěže, 

jako je překážková dráha, závody na lodích nebo živé 

pexeso, ve kterých mezi sebou o prvenství soutěžila 

čtyři družstva. Výhra však nebyla důležitá, odměněni 

jsme byli nakonec všichni. 

Když se zrovna nesoutěžilo, nepochodovalo nebo ne-

přejíždělo na jiné místo, trénovali a zdokonalovali 

jsme své dovednosti ovládání lodě nebo jsme se učili 

záchranu z vody pomocí házečky. Spali jsme ve sta-

nech a veškeré jídlo, na kterém jsme si pak náležitě 

pochutnali, jsme si vařili sami.  

Týden utekl jako voda a nám nezbývá nic jiného, než 

se těšit na příští prázdniny, další krásnou řeku a další 

puťák, který si snad užijeme minimálně tak moc, ja-

ko jsme si užili ten letošní. 

Geopark Železné hory—geologická mapa 


